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LEI Nº 1.111, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011 

 
 
Institui Sistema de Auxílio Alimentação 
aos Servidores Públicos Municipais. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL. Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 

 
 Art. 1º Fica instituído sistema de Auxílio Alimentação aos servidores ativos do Município de Nova 
Ramada de caráter indenizatório laboral alimentar, sem fins remuneratórios.  
 Parágrafo único. Consideram-se servidores municipais para os efeitos desta Lei, os regidos pelo 
Regime Estatutário (efetivos e temporários), detentores de Empregos Públicos e todos os Cargos em 
Comissão de livre nomeação e exoneração. 

Art. 2º O Auxílio Alimentação será de caráter indenizatório mensal, no valor de R$ 50,00 
(cinquenta reais). 

Parágrafo único. Para servidores com acúmulos legais de cargos, empregos e funções, o auxílio 
será concedido somente para um vínculo. 
 Art. 3º Será de onze por exercício financeiro, o número máximo de benefícios do Auxílio 
Alimentação, sendo vedada a percepção ao Servidor quando: 
 I - Estiver em gozo de férias, exceto quando as férias forem gozadas em dois períodos, hipótese em 
que será concedido o auxílio no mês em que o Servidor tiver o número maior de dias laborados; 

II – Somar mais de quatro dias de faltas e afastamentos, justificadas ou não; 
 III – Descumprir o sistema de controle de metas pactuadas. 
 Art. 4º Para quaisquer efeitos, o Auxílio Alimentação não tem finalidade remuneratória, e sobre ele, 
não incidirão contribuições trabalhistas, previdenciárias e sindicais. 
 Art. 5º O valor correspondente ao Auxílio Alimentação será percebido mensalmente pelo 
beneficiário, preferencialmente junto à folha de pagamento. 
 Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotação orçamentárias 
próprias. 

  Art. 7º Fica Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente Lei no que couber, através de 
Decreto Executivo.  

 Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, com efeito a contar em 01 de janeiro de 
2012. 

Gabinete do Prefeito de Nova Ramada, em 01 de Dezembro de 2011. 
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